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A Minha Terra criada em 2000,
representa os 60 Grupos de Acção Local
(LEADER / DLBC Rural) no Continente e
Regiões Autónomas.
OBJETIVOS: representação
institucional; qualificação e
apoio técnico a iniciativas de
desenvolvimento local em
zonas rurais; promoção da
cooperação e trabalho em
rede; lobbying e advocacy
pelo desenvolvimento local e
pelos territórios rurais.
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DLBC RURAL – DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE
COMUNITÁRIA | PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

FEADER
M10 - PDR 2020

FEDER
PO Regionais

FSE
PO Regionais

• Regime simplificado de pequenos investimentos nas
explorações agrícolas
• Pequenos investimentos na transformação e
comercialização
• Diversificação de atividades na exploração agrícola
• Cadeias curtas e mercados locais
• Promoção de produtos de qualidade locais
• Renovação de aldeias (em territórios rurais)
• Concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às
microempresas e à criação de empresas
• Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do
património natural e cultural
• Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo
e criação de empresas, incluindo micro, pequenas e
médias empresas inovadoras
• Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
melhoria da empregabilidade
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DO CONTINENTE MEDIDA 10 – LEADER
Implementação das Estratégias de Desenvolvimento Local
Portaria n.º 152/2016 de 25 de maio
1 - Pequenos investimentos
nas explorações agrícolas

• Promoção da melhoria das condições de vida, de trabalho
e de produção dos agricultores e contribuição para o
processo de modernização e de capacitação das empresas
do setor agrícola

2 - Pequenos investimentos
na transformação e
comercialização

• Modernização e capacitação das empresas de
transformação e de comercialização de produtos agrícolas

3 - Diversificação de
atividades na exploração
agrícola

• Desenvolvimento de atividades que não sejam de
produção, transformação ou comercialização de produtos
agrícolas e contribuição para a manutenção ou melhoria
do rendimento das famílias, a fixação da população, a
ocupação do território e o reforço da economia rural

4 - Cadeias curtas e
mercados locais
5 - Promoção de produtos de
qualidade locais
6 - Renovação de aldeias

• Promoção do contacto direto entre o produtor e o
consumidor e incentivo de práticas culturais menos
intensivas e ambientalmente sustentáveis
• Desenvolvimento de estratégias que permitam incentivar o
consumo de produtos abrangidos por regimes de
qualidade e promoção da diferenciação e do
posicionamento no mercado pela qualidade
• Preservação, conservação e valorização dos elementos
patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais

DISPONIBILIDADES ORÇAMENTAIS
Tipologia / operação

Orçamento
(despesa pública

10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas explorações
agrícolas

39 139 383,73 €

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e
comercialização

30 780 558,15 €

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração
agrícola

31 894 095,24 €

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais

15 577 810,46 €

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais

14 902 715,59 €

10.2.1.6 - Renovação de aldeias

12 716 151,01 €
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2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO
Beneficiários

• Pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à transformação
ou comercialização de produtos agrícolas

Condições
de acesso

• Autonomia Financeira (AF) pré-projeto igual ou superior a 20% ou,
quando não se aplica, 25% do investimento em Capitais Próprios
• Viabilidade económica e financeira, medida através do VAL,
incluindo aspetos de natureza ambiental e eficiência energética
• Coerência técnica, económica e financeira
• Enquadramento nos setores industriais do anexo III

Critérios de
seleção

• Candidatura apresentada por Org. ou Agrupamento de Produtores
• Criação líquida de postos de trabalho e criação de valor económico
• Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL

Despesas
elegíveis

• Construção e melhoramento de bens imóveis; compra ou locação
de novas máquinas e equipamentos; despesas gerais, tais como,
software aplicacional, estudos de viabilidade, propriedade
industrial, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e
“branding”; e projetos de arquitetura e de engenharia

Níveis e
Taxas de
Apoio

• Investimento: mínimo 10.000€; máximo 200.000€
• Até 35% ou até 45% em região menos desenvolvida
• Limitado a 150.000€ por beneficiário no programa

PEQUENOS

INVESTIMENTOS NA

TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO

6 CONCURSOS ABERTOS
ADRIMAG
ATAHCA
ADERES ESTRELA-SUL
ADREPES RURAL
ADER-AL
ALENTEJO CENTRAL
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4 - CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS
Beneficiários

• Grupos de Ação Local; associações ou de desenvolvimento local
ou constituídas por produtores agrícolas; parcerias com pelo
menos três produtores; autarquias (só para os mercados locais)

Condições
de acesso

• Projeto realizado no território do GAL e demais área geográfica
dos concelhos desse território e concelhos limítrofes, salvo a
mercados locais e pontos de venda coletivos de estrutura fixa
• Apresentem um plano de investimento e coerência técnica,
económica e financeira

Critérios de
seleção

• Candidatura apresentada por Org. ou Agrupamento de Produtores
• Qualidade da parceria (abrangência e representatividade da
cadeia curta local e dos produtores) e nº produtores na parceria
• Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL

Despesas
elegíveis

• Estudos e projetos; consultoria; aquisição de equipamentos para
preparação, embalagem e comercialização de produtos; aquisição
ou adaptação de viatura; planos de comercialização e ações de
promoção; equipamento informático e software; construção ou
obras de adaptação e outras despesas intangíveis associadas a
atividades comerciais

Níveis e
Taxas de
Apoio

• Investimento: mínimo 5.000€; máximo 200.000€
• 50% do investimento total elegível
• Limitado a 200.000€ por beneficiário no programa

CADEIAS

CURTAS E

MERCADOS LOCAIS

13 CONCURSOS ABERTOS
A2S
ADER-AL
ADRAT
ADREPES RURAL
PRÓ-RURAL
APRODER
AL SUD ESDIME
PINHAIS DO ZÊZERE
COVA DA BEIRA 2020
MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA
TAGUS
TERRAS DO BAIXO GUADIANA
ADERE 2020
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5 - PROMOÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE LOCAIS
Beneficiários

• Agrupamentos de operadores, a título individual ou em parceria,
que participem em regimes de qualidade de produtos agrícolas ou
géneros alimentícios do Artigo 36.º

Condições
de acesso

• Integrarem pelo menos um novo produtor abrangido por um
regime de qualidade a partir de 1 de janeiro de 2014
• Regime de parceria que abranja um mínimo de 3 produtos
agrícolas ou géneros alimentícios
• Plano de ação (com caracterização, definição da estratégia,
ações, calendarização e orçamentação)

Critérios de
seleção

• Qualidade do plano de ação
• Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL

Despesas
elegíveis

• Estudos, projetos e pesquisas de mercado; planos de marketing;
consultoria; software aplicacional; conceção e produção de
material informativo e promocional; participação em feiras,
certames e concursos, tais como deslocações, ingressos e
aluguer de stands ou respetivos espaços

Níveis e
Taxas de
Apoio

• Investimento: mínimo 5.000€; máximo 200.000€ ou 400.000€ para
parcerias
• 50% do investimento total elegível
• Limitado a 200.000€ por beneficiário no programa

PROMOÇÃO DE
PRODUTOS DE
QUALIDADE LOCAIS

8 CONCURSOS ABERTOS
A2S
ADREPES RURAL
APRODER
AL SUD ESDIME
CASTELOS DO CÔA
ADERE 2020
MARGEM ESQUERDA DO GUADIANA
TERRAS DO BAIXO GUADIANA
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OBRIGADA
www.minhaterra.pt
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